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SŁOWEM WSTĘPU 

Minął kolejny rok… 

Drodzy przyjaciele, teraz kiedy minął kolejny rok, zawsze dobrze jest zastanowić się 
nad minionym rokiem. Znów byliśmy w stanie wyjątkowym na całym świecie z powodu 
Covid-19. Jednakże wiele udało się zrobić przez ten rok. W połowie roku ujrzeliśmy 
jaśniejsze światło i mieliśmy nadzieję w naszych sercach, że pandemia będzie się 
zmniejszać. 

Sekcje organizowały wiele imprez i w końcu ludzie zjednoczyli się w przyjaźni  
i harmonii. Za to jesteśmy wdzięczni. IEB udało się w końcu spotkać osobiście i bardzo 
się cieszę, że mogliśmy razem pracować i zakończyć kilka projektów. Niestety, pod 
koniec roku znów dotarła do nas zła wiadomość, że infekcje na całym świecie 
wzrastają. 

Jednak patrzenie w przyszłość jest 
kierunkiem, w który powinniśmy zawsze 
patrzeć. Przynajmniej ja patrzę  
z optymizmem w ten nowy rok. Mamy 
wiele do zrobienia, aby kontynuować 
naszą pracę tam, gdzie przerwaliśmy  
w 2020 roku. Wierzę, że ten nowy rok 
2022 będzie o wiele lepszy i do wiosny ta 
pandemia się cofnie, a życie wróci znowu 
do normy. 

Ale co to jest normalne życie? Może ta 
pandemia nauczyła nas więcej zdolności 

adaptacyjnych, nie żeby funkcjonariusze policji nie byli przyzwyczajeni do 
przystosowywania się w różnych sytuacjach. Ale pandemia nauczyła nas również 
cieszyć się z bycia z naszymi bliskimi i cieszyć się, kiedy możemy spotkać starych 
przyjaciół. Myślę, że w dzisiejszych czasach coraz mniej rzeczy bierzemy za pewnik. 

Ja przynajmniej chcę patrzeć w przyszłość i wiem, że IEB też tak robi. Jest wiele rzeczy 
które chcemy zrealizować w nowym roku. Mamy nadzieję, że w końcu uda nam się 
zorganizować Kongres Światowy w Hiszpanii i cieszyć się ich słynną gościnnością, 
spotkać się osobiście i pozdrowić starych przyjaciół, a także nawiązać nowe 
znajomości. Mam też szczerą nadzieję, że Gimborn będzie w 100% sprawny tak 
szybko jak to możliwe, aby nasi członkowie mogli cieszyć się czasem i zdobywać nową 
wiedzę. 

Osobiście uważam, że rok 2021 był lepszy niż 2020 i wiem, że 2022 będzie o wiele 
lepszy. Jestem bardzo pewien, że spotkam się z wieloma z Was w tym roku, aby 
nadrobić zaległości i odbyć tak potrzebną rozmowę o wszystkim i o niczym. 

Życzę Wam, Waszym rodzinom i przyjaciołom szczęśliwego Nowego Roku, a rok 2022 
powitajmy z otwartymi ramionami i optymizmem. 

Servo per Amikeco, 

Einar Guðberg Jónsson, Przewodniczący Komisji Relacji Zewnętrznych.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

IPA Włochy – Nowy Zarząd Krajowy  
 

Drodzy Przyjaciele, 

 

Mam prawdziwy zaszczyt i przywilej poinformować Państwa, że Sekcja Włoska, pomimo 

trudności i niepewności tego czasu spowodowanych pandemią Covid-19, ma nowy Zarząd 

Krajowy, który został wybrany na 19. Kongresie Narodowym, który odbył się w Chioggia-

Sottomarina (Wenecja) w dniach 20-24 października 2021 roku. 

Jestem nowym Prrezydentem Sekcji Krajowej; wraz z moim wyborem, po 64 latach, 

prezydencja wraca do Neapolu, miasta, które 16 lutego 1957 r. dało początek Sekcji 

Włoskiej z Prezydentem założycielem Adolfo Piatti, Komendantem Generalnym 

(Comandante Generale) Policji Miejskiej w Neapolu. 

 

Cele nowego zarządu opierają się na trzech podstawowych zasadach: 

1. Pluralizm: próbowaliśmy stworzyć nową drużynę narodową z udziałem wszystkich 

włoskich grup regionalnych IPA , a dziś wszystkie włoskie siły policyjne (Arma dei 

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia 

Locale) są reprezentowane są w tym zespole, zarówno przez członków pełniących 

służbę, jak i emerytowanych. 

 

2. Ciągłość: zaczniemy od najlepszych osiągnięć poprzednich kadencji, zarówno  

w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym; w związku z tym naszym 

zamiarem jest zorganizowanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym. 
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3. Członkostwo: nowy Zarząd Krajowy zobowiązuje się do utrzymania silnego  

i ciągłego wsparcia dla naszych członków, naszych delegacji i oddziałów lokalnych, 

poprzez rozszerzenie zakresu wsparcia. Nowe działania i kroki będą zawsze 

podejmowane na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, z jego celami  

i ideałami zawartymi w naszym Statucie. 

Na koniec pragnę podkreślić, że nasze relacje z IEB i innymi Sekcjami Krajowymi, które 

już są dobre i dobrze zorganizowane dzięki Państwa stałej terminowej współpracy i więzi, 

będą jeszcze bardziej owocne w celu wzmocnienia naszej przyjaźni. 

Pozwolę sobie przedstawić członków nowego Zarządu Krajowego: 

 - Prezydent: Nicolangelo Pezone 

- Wiceprezydent: Alfredo Iasuozzi 

- Wiceprezydent: Antonio Molinaro 

- Sekretarz Generalny: Milco Cipullo 

- Zastępca sekretarza: Pasquale Manente 

- Wice sekretarz: Settimio Paris 

- Wice sekretarz: Francesco Amodeo 

- Skarbnik: Giuseppe D'Anna 

- Zastępca skarbnika: Angelo Scalia 

 

 

 

Przy tej okazji życzę wszystkim zdrowego, bezpiecznego i błogosławionego 2022 roku! 

 

Servo per Amikeco, 

 

Nicolangelo Pezone, Prezydent IPA Włochy. 
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Wizyta Prezydium Sekcji Polskiej IPA W Czarnogórze 

W dniach 1-4 grudnia 2021 roku, na zaproszenie Biljany Dulović – Prezydenta Sekcji IPA 

Czarnogóra, 7 osobowa delegacja Prezydium Sekcji Polskiej IPA (pod przewodnictwem kol. 

Piotra Wójcika – Prezydenta SP IPA) przebywała w Czarnogórze.  

W trakcie pobytu w Czarnogórze związanego 

z podpisanym porozumieniem o współpracy 

pomiędzy naszymi Sekcjami, odbyliśmy 

szereg roboczych spotkań zarówno  

z przedstawicielami czarnogórskiej Policji, 

między innymi spotkanie z Zastępcą 

Komendanta Głównego Policji Granicznej 

i z Komendantem Stołecznym Policji  

w Podgoricy oraz wizytą w Akademii 

Policyjnej w Danilovgradzie, jak też z kolegami z IPA z różnych Regionów Czarnogóry (Region 

Jug, Region Sevier i Region Centrum). Wiceprezydent Sekcji IPA Czarnogóra kol. Vojislav 

Dragović oprowadził nas po obiektach sportowych, na których w maju 2022 roku odbędzie się 

„Olimpiada IPA” i poprosił nas o opinię co do tych obiektów oraz przedstawił nam wstępny 

program tej sportowej imprezy. 

Trzeciego dnia naszego pobytu zorganizowano nam wyjazd do miasta Szkoder w Albanii, 

gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami Sekcji IPA Albania oraz z Przewodniczącą Regionu 

IPA Szkoder. W trakcie tego spotkania omówiliśmy szereg spraw związanych  

z funkcjonowaniem naszych Sekcji Narodowych, jak też wyraziliśmy chęć nawiązania 

współpracy pomiędzy Sekcją IPA Albania i IPA Polska. Zostaliśmy zaproszeni do przyjazdu 

na Kongres Wyborczy Sekcji IPA Albania, który odbędzie się w lutym 2022 roku. Uzgodniliśmy, 

że po wyborze nowych władz IPA Albania rozpoczniemy rozmowy dotyczące nawiązania 

współpracy pomiędzy naszymi Sekcjami. 

W ostatnim dniu naszej wizyty  

w Czarnogórze, odbyliśmy wspólne 

posiedzenie Prezydium IPA Polska i IPA 

Czarnogóra. Spotkanie to odbyło się  

w miejscowości Bar. Podczas tego 

posiedzenia omówiliśmy dotychczasową 

współpracę oraz uzgodniliśmy jak będzie ona 

przebiegać w 2022 roku. Nasz 4 dniowy pobyt 

w Czarnogórze został przygotowany w pełni 

profesjonalnie, spotkania i wizyty były bardzo 

merytoryczne, a opieka ze strony koleżanek  

i kolegów z Prezydium Sekcji IPA Czarnogóra 

była perfekcyjna. Chociaż pogoda nam nie 

sprzyjała, gdyż przez dwa dni padał deszcz, to organizatorzy postarali się żebyśmy mogli 

zobaczyć najpiękniejsze miejsca w Czarnogórze i pokazali Kotor, Ulcinij, Budva, Podgorica, 

wyspę św.Stefana oraz Stary Bar. 

Współpraca pomiędzy Sekcją IPA Czarnogóra i IPA Polska będzie kontynuowana  

w następnych latach i jak ustalono na wspólnym posiedzeniu trzeba ją „przenieść” na poziom 

działalności naszych struktur terenowych, czyli pomiędzy Regiony w obu Sekcjach IPA. 

Piotr Wójcik, Prezydent IPA Polska. 
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Sukces projektu Sekcji IPA Brazylia „Listy Świąteczne” 
 

W dniu 3 grudnia 2021 r. brazylijska sekcja IPA z powodzeniem zakończyła tegoroczny projekt 

społeczny "Listy świąteczne", przekazując prezenty świąteczne w ramach uroczystego 

wydarzenia, w którym uczestniczyli ważni partnerzy, w tym Business Professional Women, 

Latynoamerykańska Akademia Nauk o Człowieku, Izba Handlowa Brazylia-Chiny oraz 

Światowy Komitet Pokoju w Brazylii. 

Projekt IPA Brazylia "Listy świąteczne" ma na celu 

zebranie listów z prośbą o prezenty świąteczne od 

dzieci w wieku od 3 do 11 lat, pochodzących  

z urzędów pocztowych, świetlic, sierocińców, szkół 

i społeczności tubylczych, aby IPA Brazylia mogła 

zebrać potrzebne zabawki i pomóc Mikołajowi.  

W 2021 roku IPA Brazylia odpowiedziało na 1 462 

prośby. 

W tym roku IPA Brazil włączyła do projektu kolację 

charytatywną. Najważniejszym punktem tego 

wydarzenia był wykład znanego pisarza Augusto 

Cury, oraz muzyczny występ Szkoły Muzycznej Suzuki Music School, a także sopranów, 

tenorów i barytonów oraz znanych instrumentalistów i pianistów. W uroczystej chwili dokonano 

symbolicznego przekazania darów kierownictwu brazylijskiej poczty, Correios do Brasil, w celu 

dostarczenia ich do domów oraz do kierowników wybranych podmiotów. Ale na tym się nie 

skończyło, ponieważ prezenty dla dzieci zostały również dostarczone przez brazylijskiego Ojca 

Bożego Narodzenia IPA, Papę Noela, oraz jego asystentów, bezpośrednio do dzieci  

w świetlicach, domach dziecka, szkołach i społecznościach tubylczych. 

Metodyka zastosowana w tegorocznej inicjatywie "Listy Świąteczne" 2021 zaowocowała 

niezliczonymi pozytywnymi reakcjami mediów jako prawdziwie udany projekt społeczny. 

Prezydent IPA Brazylia powiedział: "... rezultat projektu "Listy świąteczne" zainicjowanego  

w tym roku był w rzeczywistości naszym prezentem świątecznym, ponieważ widzimy radość 

na twarzach dzieci, gdy Ojciec Bożego Narodzenia z IPA Brazylia dostarczył swoje małe 

świąteczne prezenty. Jest to coś bezcennego, oprócz tego, że widzimy, że osoby, które 

przyłączyły się do projektu były odważne, pokazały prawdziwego ducha Bożego Narodzenia. 

Jestem wdzięczny IPA za te chwile". 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
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„Tour de Gambia 2021” członków IPA Hiszpania    
 
 
Drodzy koledzy i przyjaciele, 

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że po raz kolejny znaleźliśmy się z powrotem w domu, 
po tym jak zakończyliśmy sukcesem 2. edycję "IPA Tour de Gambia" w dniach od 20 do 
27 listopada 2021 r., zorganizowaną przez barceloński oddział IPA Vallés Occidental przy 
nieocenionej i fundamentalnej pomocy IPA Katalonia i sponsoringu IPA Hiszpania. 

Zgodnie z planem, oprócz doświadczenia 
niezapomnianej przygody rowerowej w tym 
afrykańskim kraju, podczas naszej podróży 
przeżyliśmy chwile nieopisanych emocji  
z miejscową ludnością cywilną i wielkiego 
braterstwa z naszymi kolegami  
z gambijskiej policji. 

Na trasie, nasz zespół składający się  
z członków policji IPA (hiszpańskiej  

i gambijskiej), jak również lekarzy i mechaników, udzielilał pomocy najbardziej 
poszkodowanej ludności gambijskiej w odległych zakątkach kraju, dostarczając wiele 
różnego rodzaju przedmiotów, takich jak sprzęt medyczny i zdrowotny, szkolny, sportowy, 
policyjny itd. oraz niestrudzenie pracował przy montażu różnych dóbr i przedmiotów, takich 
jak np. oczyszczacze wody najnowszej generacji (które w szczególności znacznie 
zmniejszą śmiertelność niemowląt), a także zapewniał opiekę medyczną głównie dzieciom 
i osobom starszym w wioskach pozbawionych najbardziej podstawowych usług, takich jak 
woda pitna i elektryczność. 

Ponadto, na koniec naszej tygodniowej wycieczki, przystąpiliśmy do dostarczenia naszych 
nowych rowerów do lokalnej szkoły, aby ułatwić życie dzieciom, które muszą chodzić 
pieszo. 

 

Z satysfakcją spełnionego obowiązku, z obrazami i przeżyciami jeszcze świeżymi  
w naszych oczach i sercach, pracujemy już nad organizacją 3. edycji "IPA Tour de 
Gambia" w dniach 12-19 listopada 2022 roku! 

Jeśli chcesz się do nas przyłączyć i wziąć udział, skontaktuj się z nami pod adresem: 
ipavalles@hotmail.com. 

Servo per Amikeco, 

IPA Vallés Occidental Barcelona - Hiszpania. 

 

mailto:ipavalles@hotmail.com
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Planowanie na przyszłość: Doroczny Kongres IPA Japonia 2021 
 

Tegoroczny doroczny kongres miał zmienić miejsce i datę: planowany przez Oddział w Kioto 

na wrzesień 2021 roku, nasze plany musiały ulec zmianie z powodu ponownego 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, także w samym Kioto, i dlatego kongres odbył się w Tokio 

27 listopada 2021 roku. Uczestniczyło w nim około 70 członków z całej Japonii. 

 

Kongres prowadzony był przez naszego Prezydenta Masahito Kanetaka. Zatwierdziliśmy 

sprawozdanie z działalności w poprzednim roku, jak również plany działalności IPA Japonia 

na rok 2022, sprawozdanie finansowe za rok 2020, a także budżet na rok 2022. 

Dyskutowaliśmy również nad zmianą statutu dotyczącą 

wymogu członkostwa w celu pozyskania więcej osób,  

a także przyszłoroczne projekty związane z 60. rocznicą 

Sekcji. Te poprawki również zostały  zaakceptowane przez 

wszystkich uczestników. 

Z przyjemnością informuję, że w ramach naszego 60-lecia 

zorganizujemy Tydzień Przyjaźni w Japonii w 2023 roku, 

pod koniec marca, najpiękniejszej pory roku w Japonii  

z kwitnącymi wiśniami w całym kraju. Podczas tej 

wycieczki zabierzemy Was do Osaki, Himeji, Hiroszimy, 

Kioto, Tokio i nad jezioro w pobliżu góry Fuji, aby umożliwić Wam pełne rozkoszowanie się 

japońską kulturą, historią i przyrodą. Szczegóły zostaną podane w maju 2022 roku i czekamy 

na Wasze zgłoszenia.  

W historii Sekcji Japońskiej był to pierwszy raz, kiedy 

Komisarz Generalny Narodowej Agencji Policji uczestniczył 

w dorocznym kongresie. 

Komisarz Iataru Nakamura oświadczył: "Chciałbym zwrócić 

się do Państwa w imieniu wszystkich funkcjonariuszy policji 

w Japonii. IPA Japonia, wspaniała organizacja, we 

współpracy z organizacjami policyjnymi w Japonii i innymi 

sekcjami na całym świecie, pomaga policjantom kultywować 

ich międzynarodowy umysł i wiedzę. Z niecierpliwością 

czekam na Wasze przyszłe działania." 
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Na przyjęciu po Kongresie dołączyło do nas około 40 członków wspierających, którzy 

pomagają w działaniach IPA Japonia. Była to pierwsza okazja dla nas i członków 

wspierających aby się spotkać i miło spędzić czas na pogawędce. Spójrzcie na wielkie 

uśmiechy wszystkich na zdjęciu! 

 

W przyszłym roku odbędzie się uroczysty zjazd z okazji 60-lecia. Mam nadzieję, że każdy 

członek spotka się w Tokio z jeszcze większym uśmiechem! 

Toru Warigaya, Sekretarz Generalny IPA Japonia.  

 

 

Sekcja IPA Grecja ułatwia wykonywanie  

bezpłatnych badań mammograficznych 
 
Inicjatywa bezpłatnych badań mammograficznych zorganizowana przez region Ateny-
Attyka została zakończona sukcesem. 

Region Ateny-Attyka, we współpracy z Greckim Towarzystwem Walki z Rakiem i dzięki 
sponsoringu firmy kosmetycznej Estée Lauder Hellas, przeprowadził trzydniową inicjatywę 
polegającą na profilaktycznych badaniach mammograficznych dla policjantek i żon 
policjantów w wieku 40-70 lat w dniach 15-17 grudnia 2021 roku. 

W odpowiedzi na nasze zaproszenie, 
mobilna jednostka mammograficzna 
Greckiego Towarzystwa Onkologicznego, 
która kontynuowała "Program Świadomości 
Raka Piersi i Wczesnej Diagnozy", został 
umieszczony na dziedzińcu Akademii Policji 
Greckiej znajdującej się w centrum Aten. 

Frekwencja przekroczyła wszelkie 
oczekiwania: ponad 150 kobiet poddało się 
badaniom przesiewowym. 

Będziemy nadal wspierać naszych 
członków, ponieważ ich wkład w nasze społeczeństwo jest nieoceniony. 

Vlasios Valatsos, Prezydent IPA Grecja. 
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XXI Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerskie - IPA Barcelona 
 

 

NOWY REKORD UCZESTNICTWA w "XXI Międzynarodowym Zjeździe Kolekcjonerów 

IPA", który odbył się w Barcelonie w dniu 27-XI-2021 r. 

Po przymusowej przerwie spowodowanej sytuacją związaną z COVID, odbyło się 

Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów, które IPA Barcelona organizuje za pośrednictwem 

Ignacio Zúñiga "Nacho", gromadząc 50 wystawców z 8 krajów (Niemcy, Andora, Austria, 

Belgia, Rumunia, Słowacja, USA i Hiszpania). 

Spotkanie odbyło się po raz kolejny w "Hall de la Estación del Norte", dużej i jasnej sali,  

w godzinach od 8.00 do 14.00, z dużym poziomem oczekiwań ze względu na jego 

przepustowość, która była kontrolowana od wejścia przez organizację, z hydrożelem  

i obowiązkowym użyciem maski. 

Wydarzenie to było punktem zwrotnym po przeżytych chwilach pandemii, a ponowne 

spotkanie było bardzo satysfakcjonujące. 

Podziwiano nowe herby, czapki, spinki, odznaki, mundury itp, jak również nowych 

kolekcjonerów i innych kolegów, którzy od dawna nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. 

Nie zabrakło wystawy zabytkowych pojazdów wojskowych z okresu II wojny światowej, która 

zaowocowała licznymi zdjęciami. 

 

Na zakończenie uroczystości uczczono minutą ciszy osoby, przyjaciół, kolegów i członków 

rodziny, którzy odeszli w ostatnim czasie. 

Prezydent IPA Hiszpania, Arturo Salinas, który był obecny na tym wydarzeniu, powiedział kilka 

słów na zakończenie imprezy, wyrażając zadowolenie z udziału i organizacji wydarzenia 

kulturalnego. 

Na zakończenie spotkania odbyło się uznanie "in memoriam" dla naszego zmarłego 

przyjaciela Dirka Heringa, który organizował 2 spotkania rocznie w Anderlechcie, poprzez 

wręczenie tablicy upamiętniającej jego osobę rodzinie obecnej na uroczystości, żonie i synowi. 
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Również w imieniu Sekcji IPA Słowacja, obecni na spotkaniu, wręczyli "medal zasługi" rodzinie 

Heringów i organizatorowi Międzynarodowego Spotkania Kolekcjonerów IPA, Nacho Zúñiga. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 350 osób. 

Po południu udaliśmy się na grupową wizytę w Bazylice Sagrada Familia, zorganizowaną 

przez  dyrektora bazyliki, Pana Xavi Edo. 

Na zakończenie Spotkania, wieczorem odbyła 

się pożegnalna kolacja w znanej restauracji  

w Porcie Olimpijskim, gdzie nie zabrakło 

koleżeństwa i niespodzianki w postaci 

oświadczyn członka Sekcji IPA Słowacja swojej 

narzeczonej, co zostało dobrze przyjęte przez 

nią i nagrodzone owacją na stojąco przez 

wszystkich uczestników. 

Współpracownicy: -Laura Martín (kierownik Centrum Sportowego), Josep de Blas (IPA), Jesús 

Casares (IPA), Gerard Poo (IPA), Pedro Casares (H. Antibes), Xavi Edo (dyrektor bazyliki 

(IPA), Carles Sitjar (DAMM), Aguas Lanjarón, Miguel Bernadeau, Jordi Latorre, Silvia Pérez, 

Oscar Zúñiga i Paqui Garcia. 

 

Uczestnicy: -Rodzina Hering (Belgia) -Olivier Glineur (Belgia) -Roman Zan (Słowacja) -Andrej 

Vrabel (Słowacja) -Richard Kadnar (Słowacja) -Henrich Klacansky (Słowacja) -Marko Wolker 

(Niemcy) -Uwe Bobrowske (Niemcy) -Georg Ermers (Niemcy) -Martin Paulsen (Niemcy) -

Kaspar Walter (Niemcy) -Andy Beinhofer (Austria) -Raimund Schwaigerlehner (Austria) -Alex 

Herkel (Austria) -Lluís Capdevila (Andora) -Laurentiu Saulescu (Rumunia) - Eliodor Tanislav 

(Rumunia) - Gelu Catinean (Rzym) -Helmut Rupee (USA) oraz Hiszpanie -Matías Sotillo -

Antonio Gallego -Antonio Cuenca -Paco Sanchez -Antonio Linares -Victor Velazquez -Albert 

Brunet -Diego Rubio -... Mamerto de la Dueña -Antonio Rodrigo -David Perez - Pedro Villalba 

-Javier Martinez -Miki Sanchez -Jorge Paez -Josep Jara -Alberto Griñó - Jesús Cruz -Alberto 

Martín -Ferran Vergés -Fco. Torres -David Barbero -Andrés Canillas -Joseja Huarte -Antonio 

Guiu -Fernando Redwinds -Guillem Ramos -Iker Saenz - Juan Carrasco -Andoni Artesero -

Aleix Borras -Jose V. Hernandez -Andrés Ballesteros i organizator Nacho Zúñiga oraz  

kolekcjonerzy, którzy się nie wystawiali. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Servo per Amikeco, 

Ignacio Zúñiga (Nacho), IPA Hiszpania. 
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Studenci Prawa z wizytą w IPA Serbia 

 

W dniu 19 listopada 2021 r. studenci Wydziału Prawa w Belgradzie odwiedzili biuro 

Sekcji IPA Serbia, gdzie zostali przyjęci przez prof. Nebojša Pantelica i jego 

współpracowników. 

Celem tej wizyty było zapoznanie 

studentów z celami i zadaniami IPA,  

a także jego rolą i znaczeniem dla 

państwa. Ponadto studenci chcieli 

dowiedzieć się więcej na temat pracy 

policji zagranicznych państw 

członkowskich IPA, współpracy 

międzynarodowej, a także metod  

i sposobów prowadzenia śledztw 

dotyczących konkretnych przestępstw  

z zakresu przestępczości zorganizowanej na poziomie IPA. 

Prezydent Sekcji IPA Serbia najpierw przedstawił IPA, a następnie wygłosił wykład  

i odpowiedział na pytania. Przewodnicząca "Ladies Club" IPA Serbia, Zeljana 

Tomasevic, przedstawiła klub dla członkiń IPA i przy tej okazji zaprosiła 

zainteresowane studentki do przyłączenia się, co spowodowało duże zainteresowanie. 

Dla naszych drogich gości przygotowano również upominki. 

Zdravko Ɖurić, Delegat IEC, IPA Serbia. 

 

 

 

Sekcja IPA Niemcy - Nowy zarząd w pracy    
 
 
Sześć tygodni po wyborach nowy Zarząd Sekcji IPA Niemcy spotkał się w weekend 

przed Bożym Narodzeniem na konferencji strategicznej. 

Siedmiu członków Zarządu najpierw 

opracowało motto, które będzie 

obowiązywać ich trzyletniej kadencji, 

zatytułowane "Widoczne IPA". Kierując 

się tym mottem, opracowano strategię, 

podzielono obowiązki i przydzielono 

zadania. Jako efekt uboczny, Zarząd 

podjął decyzję o wdrożeniu wszystkich 

międzynarodowych konkursów 

społecznych i kulturalnych w Niemczech. 

Strategia i wyniki spotkania zostaną  
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przedstawione i przedyskutowane z Zarządem Federalnym IPA Niemcy na następnym 

spotkaniu w marcu 2022 roku. 

Pomimo ciężkiej pracy Zarząd miał czas, aby odwiedzić biuro IPA Niemcy w Bexbach 

oraz zorganizować świąteczny obiad, na który zostały zaproszone "dobre dusze" biura, 

Sabine i Rosemarie. "Obie wykonujecie niesamowitą pracę i przyczyniacie się  

w znacznym stopniu do dobrej obsługi naszych członków IPA", powiedział Prezydent 

IPA Oliver Hoffmann wręczając kwiaty. 

W niedzielę po południu, jadąc do swoich rodzin, obowiązki i zadania zostały 

podzielone, a my mogliśmy spojrzeć wstecz na owocne spotkanie, które odbyło się  

w przyjaźni i w dobrym duchu. 

Hubert Vitt, Wiceprzewodniczący IPA Niemcy. 

 

 

Pamięci Harry’ego Summertona (1927 – 2021) 

  

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 11 grudnia 2021 r., w wieku 94 lat, zmarł 

członek Regionu 2 Sekcji IPA Kanada, Harry Summerton. Harry był integralnym  

i pracowitym członkiem IPA Kanada od momentu wstąpienia do organizacji w 1976 

roku. 

Harry podjął się wielu ról w administracji IPA Kanada; ale 

ta, z której jest znany w całym świecie IPA to funkcja 

Krajowego Sekretarza Podróży IPA Kanada, którą pełnił 

od 1986 do 2019 roku. Harry pomógł setkom, jeśli nie 

tysiącom członków z sekcji IPA zorganizować ich wizytę 

w Kanadzie, a także wprowadzać członków IPA Kanady  

w zagraniczne podróże IPA. Harry uwielbiał rozmawiać  

z ludźmi i uczyć się o nich i ich krajach. 

Inne stanowiska zajmowane przez Harry'ego: 

Wiceprezydent Region Centralny 1989 - 2001, p.o. 

Sekretarza Generalnego 1992 - 1994, Pierwszy 

Wiceprezydent Regionu 2 1978 - 2007 i Sekretarz Podróżny Regionu 2 2007 - 2020. 

Nasze najszczersze kondolencje kierujemy do jego żony, drogiej Lorny; jego córek, 

Weroniki (Wayne) i Sharron (Jason); jego wnuczek, Dawn (Graeme) i Kyli (Chris); jego 

wspaniałych prawnuków, Hayden, Chloe, Jenny i Liama; jego zwierząt, Willow i Misty 

i jego wielu przyjaciół. Jeśli chcecie przekazać darowiznę ku jego pamięci, Harry 

dziękuje i prosi, aby była to wybrana przez Was organizacja charytatywna. 

Chris Barrat, były Prezydent, historyk narodowy IPA Kanada. 
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POSŁOWIE: 

 

Nie będę zajmowała zbyt wiele Państwa czasu w tym pierwszym Biuletynie IPA w tym 
roku, ale chciałabym skorzystać z tej okazji, aby życzyć Wam wszystkim dobrego 
początku roku 2022. 

Niech ten nowy rok będzie wypełniony szczęściem i zdrowiem, a przede wszystkim 
niech da Państwu możliwość spędzenia cennego czasu z najbliższymi i przyjaciółmi 
IPA! 

Elke 
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Składka członkowska na rok 2022 
 

Wiele rzeczy się zmienia w ostatnim czasie - ale jest pewna stała na której 

można się opierać - to składka IPA, która tak jak w poprzednich latach 

wynosi 70 zł (gwoli przypomnienia tylko 20 zł zostaje w Regionie Wrocław - reszta to 

opłaty na rzecz SP IPA i DGW IPA). Zachęcamy do wpłat poprzez bankowość 

elektroniczną na konto Regionu IPA Wrocław:  

BGŻ BNP Paribas: 52 1600 1462 1838 9997 9000 0001 

W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska, i optymalnie numeru legitymacji IPA. 

Legitymacje na rok 2022, wraz z naklejkami, są już we Wrocławiu. Gadżet roku – 

scyzoryk – jeszcze nie dotarł. Pierwszy dyżur w siedzibie IPA Wrocław odbędzie się 

12.01.2022 w godzinach 14:00 - 16:00.  

Servo per Amikeco !  

I Najlepszego w Nowym 2022 roku,  

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu IPA Wrocław. 

 

 

5. Nocny Bieg „Policz się z cukrzycą” w Gminie Prusice 
 

Początek roku to zawsze czas nowych wyzwań  
i postanowień. Pewnie wielu z Was postanowiło z Nowym 
Rokiem rozpocząć na sportowo. Dobrym miejscem by 
sprawdzić swoją  formę  będzie  5 kilometrów podczas  
5. Nocnego Biegu "Policz się cukrzycą", który  odbędzie 
się  w Gminie Prusice 30.01.2022 r. o godz. 20:00.  Bieg 
w szczytnym celu, sprawdzeni organizatorzy  Prusice 
Biegają oraz ekipa IPA Wrocław na miejscu. Serdecznie 

zapraszamy � 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu 
IPA Wrocław. 
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Noworoczne #SpotkanieNaSzczycie IPA 

 

Jak głosi pewien noworoczny przesąd, sposób w jaki spędzimy Nowy Rok będzie 
wyznacznikiem całego roku. Kierując się tą dewizą, lekko tylko dostosowując sytuację do 
zamierzonego celu, na pierwszy długi weekend 2022 roku wybraliśmy się na południe 
województwa małopolskiego, gdzie u podnóża Tatr znajduje się góralski region kulturowy – 
Podhale. 

W tym szczególnym zakątku Polski, uważanym za zimową stolicę naszego kraju, mieszkają 
wspaniali i gościnni ludzie, którzy charakteryzują się zaangażowaniem i determinacją  
w realizacji  swoich pasji i celów. Taką grupę stanowią członkowie i przyjaciele IPA  
z Regionów: Karpackiego, nowotarskiego i zakopiańskiego. 

Dzięki gościnności Danuty i Mariana Czyszczoniów z Kościeliska, po raz kolejny mieliśmy 
zapewnioną kwaterę w prowadzonym przez nich Domu IPA. Z kolei zaangażowanie kolegi 
Mateusza z Karpackiego Regionu IPA doprowadziło nas do Jaskini Bielańskiej w miejscowości 
Wysokie Tatry na Słowacji – najdłuższej udostępnionej do zwiedzania  jaskini w Tatrach. 
Następnie w Termach Szaflary zaznaliśmy relaksu na najwyższym poziomie.    

Na niezawodną grupę pasjonatów górskich wędrówek 
mogliśmy liczyć także i tym razem. Wczesnym rankiem 
dnia 8 stycznia, gdy dzień wolno budził się po mroźnej 
nocy, na parkingu jednego z marketów w miejscowości 
Międzybrodzie Bialskie, w powiecie żywieckim  
w województwie śląskim, spotkaliśmy się silną ekspedycją 
w składzie: Marian, Danuta, Piotr, Dorota, Mateusz, 
Marcin, Natalia, Leszek, Sławek, Marcin, Tomek, Marta  
i Michał, aby wspólnie, po lodzie i śniegu, zaatakować 
Czupel (933 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu 
Małego, zaliczany do Korony Gór Polski. Wyruszyliśmy  
z Międzybrodzia Bialskiego czerwonym szlakiem, który 
jednostajnie wiódł w górę aż do Przełęczy pod Czuplem, 
skąd już delikatniej, jednakże wciąż pod górę, dotarliśmy 
do wierzchołka Czupel. Po krótkiej przerwie 
regeneracyjnej i nasyceniu ciała przekąskami, a oczy widokiem na panoramę Beskidu 
Śląskiego, ruszyliśmy dalej szlakiem niebieskim do Schroniska PTTK na Magurce.  
W drodze powrotnej do Międzybrodzia Bialskiego, u rozwidlenia szlaków niebieskiego  
i czarnego, mogliśmy podziwiać jaskinię Smocza Jama. Powrót na parking w dół, po częściowo 
oblodzonym szlaku, był bardziej emocjonujący niż wejście, jednakże wszystkim uczestnikom 
wycieczki udało się cało zejść na dół. Na zakończenie owocnego dnia kilku śmiałków zanurzyło 
się w Jeziorze Żywieckim.  
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Nazajutrz, skoro świt, wyruszyliśmy w nieco węższym składzie: Marian, Danuta, Mateusz, 
Krzysztof, Łukasz, Marta i Michał do Szczyrku, skąd wyprawiliśmy się szlakiem niebieskim  

w brawurowy atak na szczyt Skrzyczne (1257 m n.p.m.), który 
jako najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego znajduje się wśród 
szczytów Korony Gór Polski. Brawura tego szlaku wynika z faktu, 
iż na niespełna 4 km wiedzie on w górę na 726 m przewyższenia, 
co w warunkach zimowych z oblodzeniem i śniegiem jest 
wymagające. Po zdobyciu wierzchołka i obowiązkowej sesji 
zdjęciowej udaliśmy się do Schroniska PTTK Skrzyczne, gdzie  
z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę Beskidu 
Żywieckiego i Tatr, a wewnątrz posililiśmy się zmęczeni 
wspinaczką i zmaganiem się z wiatrem, zwłaszcza na końcowym 
etapie podejścia. Po zejściu na dół, aby ukoić zmęczone trudami 
wędrówki mięśnie, zażyliśmy orzeźwiającej kąpieli  
w przepływającej przez Szczyrk rzece Żylica. 

Ożywcza kąpiel w rzece zakończyła pierwszy wspólnie spędzony weekend z przyjaciółmi 
Podhalanami z IPA w tym roku, który zaowocował dwoma #SpotkaniamiNaSzczycie IPA. 
Bierzemy to za dobrą wróżbę i liczymy na kolejne spotkania w duchu przyjaźni i wartości 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. 

 

 
Tekst: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław; 
Zdjęcia: Marcin Kubień, Krzysztof Grapa 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – STYCZEŃ 2022 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


